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rocznica sformułowania Układu Okresowego
Pierwiastków obchodzona była uroczyście
w 2019 roku, ale doniosłość odkrycia prawa okresowości i jego tabelarycznej ilustracji sprawia, że do historii
i ewolucji tej koncepcji powinniśmy nieustannie powracać,
niezależnie od okrągłych rocznic czy innych uroczystych
okazji. A już szczególnie wtedy, gdy można o prawie okresowości opowiedzieć inaczej niż zwykle – w sposób nawiązujący do filozofii nauk ścisłych, tak jak to ujmuje w swoim
opracowaniu Pani prof. Maria Cieślak-Golonka.
Aromat minionych (i kolejnych nadchodzących) Świąt
pomoże Państwu zachować w pamięci opracowanie Pani dr
Joanny Kurek o… chemii orzechów, które jest niemal encyklopedycznym zestawieniem składu różnego rodzaju ich gatunków, okraszonym wieloma praktycznymi uwagami, z których
być może przeciętny… zjadacz orzechów nie zdaje sobie nawet sprawy. Z kolei w nieco mistyczny nastrój może Państwa
wprowadzić barwne opracowanie P. mgr. Marka Plesa, tym
razem opisujące błędne ognie – ale w wersji całkowicie wytłumaczalnej na gruncie chemicznym…
Niemałą część niniejszego numeru zajmują opracowania
związane z nadchodzącą wielkimi krokami, ale jakże specyficzną w dzisiejszych trudnych warunkach maturą. Zespół
p. dr Małgorzaty Krzeczkowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawia kolejną propozycję przygotowawczych
zadań maturalnych – tym razem z chemii nieorganicznej.
Proszę zarazem zwrócić uwagę na zestawienie zagadnień…
wycofanych z nadchodzącej matury z chemii, dokonane
przez zespół 3ECHEDUKACJA. Zakres tych zagadnień zestawionych w jednym miejscu uświadamia powagę sytuacji,
w której się znaleźliśmy, także od tej strony. Jednak podstawy
chemii są o tyle niezmienne, że należą do nich zawsze podstawowe obliczenia, takie jak przeliczanie stężeń roztworów
czy elementarne rozważania termochemiczne – tym razem
przedstawione w autorskiej wizji Pani dr Wioletty Dynkowskiej. A do entuzjastów zgłębiania tajników chemii w języku
angielskim adresujemy kolejne opracowanie Pani mgr inż.
Anny-Marii Tryby.
Tradycyjnie zamieszczamy też zadania z I etapu 67. Krajowej Olimpiady Chemicznej, która - podobnie jak inne
olimpiady przedmiotowe – jak dotąd okazuje się silniejsza
od pandemii…
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Od wielu lat wskazuje się na korzystne działanie orzechów
na ludzki organizm. Często można usłyszeć stwierdzenie,
iż są one „dobre na pamięć”.
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w rozważaniach filozofów chemii
 Maria Cieślak-Golonka
Aktualny wzrost zainteresowania filozofią chemii jest widoczny poprzez m.in. wprowadzenie eksperymentu
jako nowego przedmiotu analiz filozoficznych [6], a także poprzez rosnącą liczbę konferencji naukowych
i dzięki dwóm anglojęzycznym czasopismom Hyle i Foundation of Chemistry.
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Jak węgiel krąży w przyrodzie. Klimatyczne ABC
 wybór i opracowanie Józef Szewczyk

Błędne ognie według podań najczęściej miały się pojawiać w nocy jako
odległe światełka migoczące tuż nad ziemią. Najczęściej występowały na
obszarach bagiennych, nad wodą lub w górach. Miały zwodzić wędrujących
nocą ludzi.
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